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WHOvil eliminere livmorhalskreft

Dette tjener helsearbeiderne

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lanser t en kampanje der
målet er å eliminere forekomst en av livmorhalskref t – noe WHO
def inerer som å begrense forekomst en t il mindre enn f ire nye t ilfeller per 100.000 kvinner årlig. Det bet yr at vi i Norge må mer enn
halvere forekomst en fra dagens nivå. – Målet er oppnåelig, men det
krever en innsat s, sier direkt ør Giske Ursin i Kref t regist eret .

Allmennlegene t jener i gjennomsnit t 68.090 kroner i måneden mens legespesialist ene t jener 83.090 kroner. Det t e viser
St at ist isk sent ralbyrås årlige over sikt . En helsefagarbeider
t jener i snit t 38.810 kroner i måneden, en vanlig sykepleier
t jener 44.780 kroner mens en t annlege t jener 63.540 kroner.

Melin: – Det var en spøk
Jesper Melin har tidligere
nektet å forklare seg for
politiet. Nå erkjenner han å
stå bak den anonyme blomsterleveringen, sier unnskyld
til journalisten og kaller det
hele en humoristisk handling.
Anne Hafst ad 917 93 973
anne.hafstad@dagensmedisin.no

« Jeg vil med denne mail beklage
min handling og gi deg min uforbeholdne undskyldning». Slik starter
den danske tidligere fastlegen, gründeren og mangemillionæren Jesper
Melin, eposten han fredag i forrige uke
sendte til journalist Målfrid Bordvik i
Dagens Medisin.
Beklagelsen kommer nøyaktig f re
måneder etter at Bordvik f kk 300 roser og hjertesjokolade på døren hjemme. Avsenderen var anonym og på
kortet som fulgte med var budskapet
«Takk for sist! Håper å se deg igjen
snart…».

Nekt et å for klar e seg for polit iet
Det er første gang Jesper Melin erkjenner at det er han som står bak
den anonyme roseforsendelsen Dagens Medisin politianmeldte i oktober
i fjor. Senere nektet Melin å forklare
seg for politiet da deres etterforskning
avdekket at rosene var betalt med et
betalingskort tilhørende en i hans
nærmeste familie.
I forrige uke sendte Dagens Medisin Jesper Melin 13 spørsmål via epost
og sms tilknyttet den anonyme roseforsendelsen, og opplyste samtidig at

Det er selvsagt helt
uakseptabelt at m in
klossede
oppførsel
skal ram m e
deg som
privatperson

saken ville bli omtalt i avisen. Noen
dager senere mottok journalist Målfrid Bordvik eposten fra Jesper Melin
hvor han beklager og forklarer rosene
med at de var ment om en spøk. I eposten skriver Melin:
« Jeg ser at jeg ikke har klart å skille mellem den noe afslappede tone
jeg har med mine forretningsforbindelser og hvad som er acceptabel opførsel ovenfor en journalist, som
forsøker å passe sitt arbejde. Jeg vil
derfor ikke forsøke å rettferdiggøre
en spøk, som var humoristisk ment fra
min side, men som naturlig nok ikke
ble oppfattet slik af dig».
Bordvik opplevde ikke rosene og
kortet som fulgte med som humoristiske.
– Det var vanskelig å oppfatte dette
som humor. Rosene kom anonymt med
en hilsen som var egnet til å skape ubehag og usikkerhet rundt hva jeg kunne
vente meg fremover, sier hun.

– Klosset e oppfør sel
Melin synes å ha forståelse for reaksjonen til Bordvik. Han avslutter sin
epost slik:
«Det er selvsagt helt uakseptabelt
at min klossede oppførsel skal ramme
deg som privatperson. I dette tilfellet
har jeg ikke klart å se at mitt forsøk
på humor kunne tolkes – og det helt
rettmessigt – på en helt anden måte
enn det som var tiltenkt. Jeg har stor
respekt for det arbeidet som gravende
journalister, som deg selv, gjør og den
viktige rolle som dere spiller i samfundsdebatten. Jeg kan ikke gøre andet end å beklage dette og gi dig og
dine kollegaer den professionelle respekten dere fortjener».

HUM ORISTISK. For retningsmannen Jesper Melin sendte 300 r øde r oser anonymt t il DM-journalist en. Det beklager han nå. FOTO: MÅLFRID BORDVIK

Pr ior it er t e ikke polit iet
Dagens Medisin tok igjen kontakt med
Jesper Melin og opplyste at saken ville
bli omtalt i avisen med hans beklagelse overfor Bordvik. Vi ønsket også svar
på hvorfor han ikke beklaget overfor
journalisten tidligere, og hvorfor han
ikke forklarte overfor politiet at rosene
var ment som en spøk. Via hans kommunikasjonsrådgiver får vi følgende
svar på SMS:
«DM var invitert inn til en halvdags omvisning og intervju hos oss i
høst. Slik jeg oppfattet det, hadde vi en
svært god tone. Jeg var noe uenig i en
del av påstandene i saken som kom ut
av intervjuet og i ettertid valgte jeg å
sende roser og sjokolade til journalisten som en vennlig ment spøk, mest for

å vise at jeg ikke tok saken ille opp. Da
politiet i etterkant tok kontakt på telefon, f kk jeg beskjed om at det handlet
om bestikkelse av en journalist. Senere
ble motivet fra politiets etterforskning
oppgitt som hensynsløs atferd. Det sto
ingenting om at journalisten oppfattet
handlingen som en trussel. Jeg anså
derfor ikke saken som en prioritet.
Det var først da DM tok kontakt, at
jeg oppfattet hvordan dette hadde blitt
tolket. Jeg sendte derfor en unnskyldning til journalisten to dager etter at
DM hadde tatt kontakt og gjort meg
oppmerksom på hvordan journalisten
hadde tolket hendelsen. Jeg beklaget
til journalisten og håper med det at saken er over».

nemlig å kunne publisere opplysninger
som noen vil være uenige i – må man
ha en ekstra takhøyde for motangrep.
Men de må være av verbal karakter.

spørsmål. Politiet har gjort sine undersøkelser.
Dokumentene i politiets etterforskning viser også at Jesper Melin GancPetersen nektet å snakke med politiet
da sporene pekte i retning av ham.
Han har gjort seg utilgengelig for politiet. Da man til slutt f kk tak i forretningsmannen, ønsket han ikke å si noe
om saken.

Trusler må anmelde s
300 røde roser sendt til ens hjemmeadresse med et håndskrevet kort –
men uten avsender – med blant annet
teksten «Håper å se deg igjen snart...
Kjære tanker, F».

veren ønsker å forbli anonym – for å si
på den måten.
« BLOMSTERGAVEN» ble sendt til hjem-

Er det så
nøye? Ja,
det er
akkurat
det det er

meadressen til en av Dagens Medisins
journalister. Hun har familie og barn.
Den var åpenbart ment til henne
personlig, og ikke sendt til undertegnede som redaktør – eller til Dagens
Medisins kontoradresse. Den var ikke
ment å ramme Dagens Medisin som
avis eller virksomhet.
FOR alle som er opptatt av vårt sivile

samfunn, er det bare én farbar vei når
man mottar «hilsener» som denne
«rosegaven»: De må anmeldes til politiet.
Uenighet og motsetninger kommer
vi ikke utenom. Til det har vi en rekke
legale måter å gå frem på. Å true folk,
er ikke blant dem.
PERSONER som selv velger of entlig-

Hvem sender noe sånt?
Når avsender ikke melder seg samme kveld eller dagen etterpå, og blomsterhandleren forteller at avsender er
tallene « 34343434», forstår man at gi-

heten, må tåle publisitet, kritikk og
til dels sterk ordbruk. I blant kommer
folk med urimeligheter eller fremsetter usakligheter.
Har man i tillegg det priviligieum
som redaktører og journalister har –

ER DET så nøye da, kan noen sikkert

innvende?
Til dette f nnes det også bare ett
svar: Ja, det er akkurat det det er.
Grensen for hva som er meningsbryting, uenighet og debatt – og noe som
er ment å være en trussel – er heller
ikke spesielt krevende å identif sere.
En trussel handler om å skape opplevelsen av utrygghet, ubehag og usikkerhet. Hilsenen «Håper å se deg snart
igjen», betyr jo i praksis: «Du vet ikke
hva som skjer neste gang».
Derfor er det maktpåliggende å være
tydelig på å vokte om grensen hvor uenighet og verbal konf ikt, vipper over
i trusler. De kan ikke under noen omstendighet godtas, bagatelliseres eller
anses som noe vi kan ta lett på.
DET er politiets jobb å f nne ut hvem

som står bak denne typen handlinger
i vårt samfunn. Dagens Medisin har
derfor aldri anmeldt noen enkeltpersoner. Vi har svart på politiets

NÅ legger Melin kortene på bordet –

og har sendt DMs journalist en epost
hvor han beklager opptrinnet. Hvis
blomsterhilsenen var «humoristisk
ment» og «en spøk», som Melin nå
skriver: Ville det ikke ha vært naturlig
å ta av klovnenesen allerede da politiet ringte for å oppklare blomsterhilsenen? Eller trodde man at politiet også
ringte for å spøke?
Ellers er det jo verdt å merke seg at
denne typen fremferd er typisk for den
«afslappede tone jeg har med mine
forretningsforbindelser», ifølge f nansmannen selv. Vi andre kaller denne typen atferd for trusler, og jeg vil igjen
– 100 av 100 ganger – anmelde en trussel til politiet. For neste gang kan det
være noen andre som blir truet.

Helsevesen og
nyhetsjournalistikken kulturkollisjon eller
fruktbar utveksling ?

Journalister har/er:
Litt for egenrådige



Litt for raske
Mangler ofte grunnleggende forståelse om
kompleksiteten i fag og helsetjenesten


Generalister



En samrøre?
Fag:
Ledere:
Journalister:
Politikk:

Egeninteresse vs kunnskap
og helhet?
Lojalitet vs faglighet?
Kvalitet vs klikk?
Partipolitikk og gjenvalg vs
ansvar?

Pressens rolle


Helsejournalistikk er et stort felt som rommer alt fra forskningsnyheter, levevaner, enkeltskjebner,
helseforvaltning, sykehusstruktur og pengebruk



Er i utgangspunktet ikke noe annerledes enn annen journalistikk
MEN:
Senker vi kravet til kildekritikk og lar og forføre av rystende og dypt tragiske enkelthistorier?



Krever spesielt høy etisk aktsomhet i omtale av enkeltmennesker i sårbare livssituasjoner



Viktig felt som er en av de største slukene i statsbudsjettet



Vi må kikke Helse-Norge i kortene – gjerne langt mer enn det som gjøres i dag



Skaper pressen tillit eller frykt?




Jakten på en egen vri


Har noen ansvar?



Har noen sviktet?



Politisk mynt på tragedier



Politiets og advokatenes ordbruk

Psykiatrien får skylden


Forsvarer har sin jobb å gjøre

Politikerne ser sitt snitt til å vise
engasjement og handlekraft


Mediene kaster seg på – berettiget
eller ukritisk?


Et farlig bilde




Det skapes et bilde av psykisk syke som tikkende bomber
og potensielle drapsmenn
Hva gjør dette med alle dem som er psykisk syke og med
holdninger i befolkningen?



Virkeligheten er en annen



Sprikende budskap
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Tema for presentasjonen

Når enkeltsaker når
pressen
Helsevesen og
nyhetsjournalistikken kulturkollisjon eller
fruktbar utveksling

18.01.2006:

-Gi Kristina en sjanse
-Vesle Kristina (4) har ikke kommet til bevissthet
etter raset på Hatlestad terrasse i fjor. Nå vil
legene på Haukeland koble fra maskinen som
holder henne i live.

.

.
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Tema for presentasjonen

Ensidig fremstilling
Kjenner journalisten hele historien?
Er det mulig å forhindre selvmord?

Pressens rolle
Pasienter og pårørende som kilder er ikke
uproblematisk og krever spesiell
aktsomhet



Pressens rolle
Det er vår jobb og plikt å sette søkelyset på
forhold der det offentlige utøver utilbørlig
makt overfor enkeltindivider, pasienter eller
pårørende

Hårfin balanse
God kritisk helsejournalistikk eller
sosialpornografi?



Pressens rolle
Vi har et stort ansvar, og det er all grunn til å
spørre om vår etikk i slike saker er god nok



Dilemmaer:


Taushetsplikten?
Manglende kunnskap?
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Tema for presentasjonen

Hva kan dere gjøre?
Pasienter og pårørende kan fortelle
hva de vil
Helsepersonell er bundet av
taushetsplikten

En umulig situasjon?

I dette landskapet skal
journalister navigere
innenfor det som er god
faglig etisk standard og
medmenneskelighet

Personvern

11.02.2019
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Tema for presentasjonen

Når det kritiske journalistblikket rettes mot deg






Ikke tro du kan lure en journalist
Svar ærlig, legg deg flat hvis du har gjort noe
kritikkverdig
Tenk deg nøye om, også når du selv mener det ikke er noe
kritikkverdig
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Tema for presentasjonen

Når det kritiske journalistblikket rettes mot deg




Folks oppfatning kan være en annen
enn din
Er det pasienter eller pårørende
involvert er det som oftest de som får
sympati

Systemkritikk er helt nødvendig

.

Hva nå?

Definisjonsmakten er demokratisert
Ekspertene er ikke hva de engang
var
Myndighetenes troverdighet settes
på prøve

Personlige erfaringer teller som
ekspert-erfaringer
Ressursknapphet i media
Kvalitetsjournalistikk settes under
press
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Tema for presentasjonen

Dere har et ansvar


Først og fremst på vegne av pasienter og pårørende



Men også på vegne av helsetjenesten og fagfeltet deres





Hver og en av dere har et ansvar for at bildet som skapes av
helsetjenesten er så nyansert og korrekt som mulig
Tar dere ansvaret?

